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“

Liikevaihtomme kasvoi y
yritykseen neljä uutta ty
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Otto Hartikainen
CEO, Fullmetal Group
Ph : +358 44 300 3085
Email : otto.hartikainen@fullmetalgroup.fi

TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI
Vuosi 2018 oli monessa mielessä suuri vuosi Fullmetal

Tavoitteenamme on vahvistaa brändiämme innovatiivisten

Groupille. Se oli yrityksen ensimmäinen vuosi uuden

ja laadukkaiden metallituotteiden toimittajana. Tämän ta-

nimen alla ja uudella omistuspohjalla. Se oli myös lu-

voitteen saavuttamiseksi olemme jo ottaneet ensimmäiset

kujen valossa suuri vuosi yritykselle; liikevaihtomme

askeleet solmimalla kaupat korkean profiilin julkisen tilan

kasvoi yli 100% ja samalla palkkasimme yritykseen

teräsrakenteista, joiden toimitus ajoittuu vuosille 2019-

neljä uutta työntekijää. Uudistuminen on yksi yrityk-

2020. Haasteenamme on kommunikoida tuotteidemme ja

semme arvoista ja vuosi 2018 oli erinomainen osoitus

palveluidemme parhaat ominaisuudet oikeille henkilöille.

tästä. Uudistimme yrityksemme tärkeimmät prosessit

Sitä varten olemme rakentaneet tämän esitteen sinulle.

kuten taloushallinnon ja myynnin.

yli 100% ja samalla palkkasimme
yöntekijää
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Tuotantomme palvelee nykyaikaisissa 800m² tiloissa Salpakankaan

Kuvassa

teollisuusalueella Hollolassa. Saman katon alta löytyvät myös teräksen

ja pulssiominaisuudella. Pulssihitsauksen etuna voidaan

lämpö- ja pintakäsittelyt. Käytössämme on nosturit raskaampia metal-

pitää roiskeettomuutta sekä hitsin hyvää ulkonäköä mikä

litöitä varten.

on usein julkitiloissa tärkeätä asikkaillemme. Panostamme

teräsprofiilien

kokoonpanoa

mig-hitsaamalla

tulevaisuudessakin uusiin laadukkaisiin tuotantotapoihin.
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FULLMETAL GROUP

Fullmetal Group on teräsrakenteiden valmistamiseen ja asentamiseen erikoistunut yritys.
Teräsrakenteet valmistetaan mittatilauksena,

SUUNNITTELU

VALMISTUS

toimitetaan työmaalle, asennetaan ja verhoillaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen
ratkaisun, sekä parasta laatua niin tuotteen
kuin asennuksenkin puolesta. Meiltä saat apua

Suunnittelemme ja piirrämme ratkaisut asiak-

Valmistamamme tuotteet ovat SFS-EN 1090-2

kaan tarpeiden mukaan. Käytössämme mm. So-

standardin mukaisesti CE-hyväksyttyjä.

lid Works 2018 suunnitteluohjelmisto.

myös projektisi suunnitteluun. Käytössämme on markkinoiden uusin ja monipuolisin
3D-suunnitteluohjemisto, jolla saamme mallinnettua tuotteet ennen tuotantovaihetta.

LUOTETTAVUUS

JOUSTAVUUS

Erikoisalaamme on teräsrunkoisten hissikuilujen valmistaminen ja asentaminen, mistä meillä
on jo yli 10 vuoden kokemus.
Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet,
hissivalmistajat ja asunto-osakeyhtiöt sekä
muut yritykset.
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Todisteena luotettavuudesta meillä on pitkät

Hyvä suunnittelu ja joustava aikataulutus autta-

asiakassuhteet alan suurimpien toimijoiden

vat asiakkaitamme onnistumaan hankkeissaan.

kanssa. Lisäksi olemme saavuttaneet korkean

Pidämme kiinni sovituista aikatauluista.

rating Alfa -luottoluokituksen, josta osoituksena
Suomen Vahvimmat Platina - sertifikaatti

www.fullmetalgroup.fi

“Tavoitteenamme on

vahvistaa brändiämme
innovatiivisten
ja laadukkaiden
metallituotteiden
toimittajana”

Otto Hartikainen
CEO

Yritysesite 2/2019
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VISIO & ARVOT
Visiomme on olla Suomen arvostetuin teräsrakennetoimittaja. Haluamme inspiroida arkkitehtejä ja suunnittelijoita tuotteillamme ja
tarjota näyttäviä, laadukkaita ja innovatiivisa ratkaisuja asiakkaillemme.

Nämä neljä arvoa ohjaavat meidän jokapäiväistä toimintaamme, päätöksentekoamme sekä vastuutamme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan:
Laatu
Yksi tärkeimmistä arvoistamme on laatu. Haluamme toimittaa laadukkaimmat tuotteet, asennuksen ja palvelun sekä ylittää vaativimpienkin asiakkaiden odotukset.
Turvallisuus
Huolehdimme asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Kaikki työntekijämme ovat suorittaneet työturvallisuuskurssin ja noudatamme
vallitsevia työturvallisuusmääräyksiä ja suosituksia. Asentajiltamme löytyy
myös tulityö- sekä hissityökortit. Valmistamamme tuotteet varmistetaan
moninkertaisilla turvakertoimilla, jotta ne ovat varmasti turvallisia.
Uudistuminen
Meillä on halu kehittää taitojamme ja yritystoimintaamme. Jatkuvalla uudistumisella pysymme kehityksen aallonharjalla. Haluamme olla suunnannäyttäjiä, emme seuraajia.
Ympäristö
Pyrimme pienentämään tuotteidemme ja toimintamme ympäristöhaittoja
jatkuvasti. Edelläkävijänä Suomalaisista kaupungeista Lahti on siirtynyt pois
hiilivoiman käytöstä 2019 minkä vuoksi voimme olla erittäin tyytyväisiä sähköntoimittajaamme.
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OVIEN
VALMISTUKSESTA

HISSIEN
ASENNUKSEEN
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2000

2003

2005-2006

Risto Laine perustaa Lahden Ovitekniikka Oy:n,
päätuotteina
liiketilojen
tuulikaapit, oviautomatiikka, murtosuojaukset sekä
huoltotyöt.

Oviautomatiikan ja huoltojen sopimukset myytiin
KONE Oyj:lle. Hissien teräsrunkojen valmistus aloitetaan Lahden Ovitekniikka Oy:ssä.

Hissien asennus aloitetaan
KONE Hissit Oy:lle.
Hissikuilujen vienti Tsekkeihin, Slovakiaan, Itävaltaan ja Tanskaan aloitetaan.
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YRITYKSEN TARINA
Risto Laine aloitti lähes kaksi vuosikymmentä sitten tarinan, jonka jatkajina toimivat yrittäjät Otto Hartikainen ja Jari Pulkkinen
sekä tietysti yrityksen työntekijät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat.

2008

2014

2017

Uudistettujen hissikuilumallien suunnittelu ja kehitystyö aloitetaan.

Te rä s ra ke n t e i l l e
hankitaan CEsertifikaatit.

Otto Hartikainen ja Jari Pulkkinen ostavat yrityksen
osake-enemmistön, Risto Laine jatkaa yrityksessä osakkaana
ja konsulttina. Otto Hartikainen valitaan toimitusjohtajaksi.
Yrityksen toiminimi muutetaan ydinliiketoimintaa paremmin
kuvaavaksi. Uudeksi toiminimeksi valitaan Fullmetal Group.
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2019
Muutto uusiin tiloihin
Salpakankaan
teollisuusalueelle Hollolaan.

2020
Vietämme 20. juhlavuotta
2020.

Hissikuilumallistoon
uusi tulokas, jolle haetaan patenttisuojaa.

www.fullmetalgroup.fi

TUOTTEET
”Näyttäviä ratkaisuja metallista isompiin ja pienempiinkin projekteihin yli kymmenen vuoden kokemuksella ja
ammattitaidolla”
Teräsrakenteiset hissikuilut ja niihin liittyvät kaideratkaisut ovat
erikoisalaamme. Tarvittaessa hoidamme myös vanhojen hissien
sekä hissikuilujen purkamisen. Rakennamme hissikuilut niin
uudis- kuin saneerauskohteisiinkin ja jopa täysin hissittömiin
vanhoihin rakennuksiin. Ratkaisuna voidaan käyttää esimerkiksi rakennuksen ulkopuolista hissi- tai porraskuilua. Hissikuilujen
lisäksi valmistamme ja asennamme myös muita teräsrakenteita
tunnetuille rakennusliikkeille.
Tuotevalikoimaamme kuuluvat muun muassa: kauppakeskuksien tuulikaapit, katokset ja markiisit, parvekkeet, kaiteet, metallikalusteet, julkisivuverhoustuotteet, teräsportaat, teräsovet
ja -portit.
Kaikki tuotteet valmistetaan tuotantotiloissamme Hollolassa.

Yritysesite 2/2019
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HISSIKUILUT

TERÄSRAKENTEET

JULKISIVUT

Laadukkaita teräsrunkoisia hissikuiluja
uudis- ja saneerauskohteisiin. Verhoilu
lasilla, teräsverkolla tai -profiililla.

SFS-EN 1090-2 standardin mukaisesti
CE-hyväksyttyjä teräsrakenteita.

Erilaisia pinnoitusprofiileita, levyjä sekä
pintoja. Materiaaleina alumiini, teräs ja
lasi. Lasimarkiisit ja -katokset julkisiin
tiloihin.

TUULIKAAPIT

TERÄSOVET JA -PORTIT

PORRASTORNIT

Teräsrungot ja lasitukset erilaisiin tuulikaappeihin ja auloihin.

Mittatilausovet sekä -portit asiakkaan
toiveiden mukaisesti viimeisteltynä.

Teräsrunkoiset jälkiasennusportaikot ja
hätäpoistumistiet valmiselementteinä.

www.fullmetalgroup.fi

HISSIKUILUT
Markkinoiden laadukkaimmat hissikuilut ja laajin valikoima kustomointiin

Joka kolmas suomalainen asuu kerrostalossa, joista
suuri osa on vielä hissittömiä. Hissin rakentaminen vanhaan taloon helpottaa arkea ja nostaa asunnon arvoa.
Myös olemassa oleva hissikanta vanhenee nopeaa
tahtia ja tulee aika miettiä hissin modernisointia tai
vaihtaa vanha hissi uuteen. Tuolloin tulisikin huomata
että rappukäytävä on kerrostalon eteinen ja koko talon
käyntikortti. Yksin hissikuilun valinta voi tehdä suuren
vaikutuksen siihen kuinka kaunis ja valoisa tila on.
Valmistamme markkinoiden laadukkaimman hissikuilun
ja tarjoamme laajimman valikoiman kustomointiin, jolla
koko hissistä saadaan juuri kohteeseen istuva ja
asiakkaan makuun sopiva. Meiltä onnistuu myös vanhan hissin purku. Tarjoamme kokonaisvaltaisen avaimet käteen -paketin asiakkaillemme.

Yritysesite 2/2019

“

Alkuperäinen verkkopintainen hissikuilu

Uusi, nykypäivän turvallisuusmääräykset täyttävä
hissikuilu

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen
hissikuilu-paketin yli kymmenen vuoden
kokemuksella.
14

Hissittömään taloon voidaan asentaa hissi usein portaikon keskelle tai rakennuksen ulkopuolelle uuteen
hissitorniin.
Kukaan ei halua asua keskellä työmaata ja siksi suoritammekin oman osuutemme urakasta mahdollisimman
tehokkaasti ja asukkaita kunnioittaen. Ainutlaatuisen
runkorakenteemme ansiosta ei työmaalla tarvitse tehdä tulitöitä, vaan komponentit liitetään toisiinsa pulttiliitoksilla. Asennusvaiheessa kuilu rakentuu alhaalta
ylös asti turvallisesti ja nopeasti.
Todisteena luotettavuudesta Fullmetal Groupilla on
vahvat asiakassuhteet alan johtavien hissivalmistajien
ja rakennusliikkeiden kanssa.
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Puistokatu 1
Jyväskylä

www.fullmetalgroup.fi

FULLMETAL
HISSIKUILU
AMMATTILAISEN VALINTA

As Oy Helsingin
Laivanvarustajankatu 6

Yritysesite 1/2019
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HYÖDYT ASIAKKAALLE
▪ Huoleton avaimet-käteen ratkaisu
▪ Vanhaan tai uuteen rakennukseen

▪ Suunnittelu
▪ Kuilu valmistetaan mittatilaustyönä haluttuun tilaan
▪ 3D-kuvien avulla voit nähdä tulevan hissikuilun jo ennen sen asennusta

▪ Markkinoiden laadukkain teräskuilu
▪ Kuilun vaatima tila porraskäytävästä minimoitu ja hissikorin koko maksimoitu
▪ Pulverimaalaus takaa tasaisen ja kauniin pintakäsittelyn teräkselle
▪ Valitse sopiva väri yli 200:sta RAL-sävystä
▪ Komponentit liitetään toisiinsa pulttiliitoksilla
▪ Ei rumia hitsaussaumoja, eikä tulitöitä työmaalla
▪ Kevytrakenteisempi kuin betonikuilu, mikä mahdollistaa kevyemmät perustukset hissille

▪ Laajin valikoima kustomointiin
▪ Useita eri kuilumalleja ja verhoiluvaihtoehtoja (mm. lasi, teräsverkko, peltikasetit)

▪ Helppo ja nopea asennus hissille
▪ Mittatarkka ja suora kuilu
▪ Valmiit johde- ja vastapainojohteen sekä oviryhmien kiinnityspisteet
▪ Ei ylimääräistä reikien poraamista runkoon, kiinnitys pulttiliitoksilla

▪ Nopea toimitus ja asennus
▪ Lyhyempi asennusaika tarkoittaa joustavampaa urakan aikataulutusta ja myös edullisempaa hintaa 		
asennukselle

▪ Suomalainen tuote ja tekijät
▪ CE-merkitty tuote
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▪ Valmistus ja asennus yli 10 vuoden kokemuksella

⭑⭑⭑⭑⭑
Toimitamme teräsrakenteisia
hissikuiluja tunnetuimmille hissivalmistajille sekä rakennusliikkeille yli 10:n vuoden kokemuksella.
Hissikuilu suunnitellaan aina
kohteeseen sopivaksi mitoiltaan ja tyyliltään. Suunnitteluprosessi tapahtuu yhteistyössä
hissivalmistajan kanssa mikä
takaa onnistuneen ja vaivattoman hissiasennuksen.
Hissikuilumme valmistetaan
pulttiliitoksin kasattavista komponenteista jolloin tulitöitä ei
tarvita työmaalla ja pinnat ovat
valmiita. Tunnemme hissivalmistajien ja -tarkastajien vaatimukset mikä vähentää asiakkaidemme huolta.

ENNEN
JÄLKEEN

Kääntöovellinen 80-luvulla uusitun hissin
edusta.

Ruoholahdenkatu 6
Helsinki

Automaattiovinen KONE NanoSpace ja
verkkoelementeillä tyylitelty edusta.
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VERHOILUVAIHTOEHDOT
Teräsrunkoinen hissikuilu voidaan verhoilla useilla
eri vaihtoehdoilla; lasi, teräsverkko, vahvistettu rakennuslevy, peltikasetointi, corten, tai vaikka pinnoitettu alumiini. Kuilu voidaan viimeistellä metallisilla koristekehillä ja tyyliin sopivilla käsijohteilla sekä
valaistuksella.
Lasi on yleisin valinta toimittamiimme hissikuiluihin.
Lasissa yhdistyykin monta hyvää ominaisuutta; erittäin näyttävä materiaali yhdessä teräksen kanssa,
tuo merkittävästi lisää valoisuutta ja avartaa rappukäytävää. Samalla lasi on myös kestävä ja turvallinen
vaihtoehto. Lasiverhoilu voidaan toteuttaa useilla eri
tyyppisillä laseilla ja kiinnitysmenetelmillä kuten esimerkiksi pistekiinnitteisellä karkaistulla lasilla, jossa teräsrakenteet jäävät lasin taakse tai laminoidulla
turvalasilla, jossa lasi kiinnitetään runkorakenteen
väliin alumiinisten lasilistojen avulla. Ulkokuiluissa voidaan käyttää 3-kerroksista eristyslasia (3k).
Lasia voidaan myös muotoilla ja taivuttaa kaareviin
muotoihin.
Suunnittelijamme auttavat sinua valitsemaan juuri sinun kohteeseesi parhaiten soveltuvan vaihtoehdon.
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Multahaankuja 5-6
Espoo

www.fullmetalgroup.fi

Heikkiläntie 6, Helsinki
Sörnäisten rantatie 7, Helsinki

“Asuntonäytöstä
päällimmäisenä mieleen jäi tyylikäs lasinen
hissi ja upeat näkymät
parvekkeelta”
-Tyytyväinen asiakas

Yritysesite 2/2019

Liisankatu 25, Helsinki
Kaarle IX:n katu, Vaasa
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PORTFOLIO

Referenssejä eri tyyppisistä kohteistamme. Olemme toteuttaneet lukuisia kohteita ympäri Suomea Helsingistä aina Äkäslompolle asti.
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ALEKSIS KIVEN KATU
HELSINKI

SARIOLANTIE 1
KERAVA

SOKOS
LAHTI

VIIPURINKATU
HELSINKI

Seitsemään rappukäytävään
KONEen MaxiSpace hissien teräskuilut. Hissikorin koko saatiin maksimoitua toteuttamalla teräsrungot
porrasjuoksujen väleille käytävän
puolelle.

Sariolantiellä ei entuudestaan ollut
hissiä eikä rakennukseen sille ollut varattu tiloja sillä raput kerroksiin sijaitsevat talon ulkopuolella.
Kohteeseen valmistettiin lasitettu
teräskuilu, joka antaa talolle aivan
uudenlaisen ilmeen. Hissille saatiin
näin hyvät tilat ja asuntoihin on nyt
helppo ja esteetön kulku.

Valmistimme ja asensimme lasiset
katokset sekä tuulikaapit liikekiinteistön remonttiin Lahdessa.

Hissien päivityksen myötä uudet
oviryhmät tarvitsivat pielipellit, jotka toimitimme Viipurinkadulle.

www.fullmetalgroup.fi
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CASE LINNANMÄKI
Suomen vanhimman huvipuiston ravintola uudistui ja samalla
tilaan rakennettiin uusi hissi. Fullmetal Group suunnitteli, valmisti ja asensi uuden hissikuilun.

Uuteen ravintolaan haluttiin hissi, joka kulkisi alakerrasta kattoterassille.
Tämä asetti hissikuilulle erityisiä vaatimuksia, sillä verhoiluksi haluttiin
lasi ja kuilun toinen kerros tulisi kokonaan rakennuksen ulkopuolelle.
Lasin tyypiksi valikoitui täten 3K-eristyslasi ja kiinnitysjärjestelmäksi
Schüco. Hissilaitteen (MonoSpace) toimitti KONE Hissit Oy.
Uusi hissi kuljettaa nyt esteettömästi Linnanmäen asiakkaita ravintolan
ja kattoterassin välillä.
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CASE BULEVARDI 28
Vanha toimistorakennus Bulevardi 28:ssa muuttui hotelliksi.
Fullmetal Group suunnitteli, valmisti ja asensi hissikuilun, joka palvelee nyt Lapland Hotelsin asiakkaita.

Yritysesite 2/2019
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Rakennesuunnittelun avuksi kuilusta toimitettaisiin 3D-malli ja lujuuslaskelmat. Samalla
Fullmetal Group pitäisi huolen, että kuilu ja
hissi ovat yhteensopivat. Työmaan johdossa
pidettiin esittämästämme ratkaisusta ja sen
tuomista eduista. Runkorakenteen toteutustavaksi valittiin Fullmetal hissikuilu.
Arkkitehti halusi hissikuilun teräsrakenteen
jäävän kokonaisuudessaan lasin taakse, joten
Bulevardi 28:ssa tarvittiin olemassa olevaan
tilaan uusi kuilu kahdelle hissille, jotka palvelisivat tulevaisuudessa hotellin asiakkaita.
Kuilu on peräti 11 kerrosta korkea, joista kolme kerrosta on maan alla. Lähdimme mukaan
projektiin lähellä toteutusvaihetta, jolloin
pääpiirteet ulkonäölle oli suunnitellut arkkitehti.
Rakenne oli suunniteltu kasattavaksi hitsaamalla työmaalla, mikä kuulosti ongelmalliselta
ottaen huomioon runkorakenteen koon, sekä
tiukat marginaalit mitoituksessa. Esitimme
työmaan johdolle vaihtoehtoista, modulaarisesti asennettavaa ratkaisuamme, jossa etu-

lasin tyypiksi ja kiinnitysjärjestelmäksi valikoitui karkaistu ja laminoitu turvalasi pistekiinnitysjärjestelmällä. Kuilun A- ja C-sivut haluttiin verhoilla umpinaisiksi. Tämä toteutettiin
peltikasetoinnilla ja viimeisteltiin kipsilevyllä
ja pintamaalilla.
Haasteina Bulevardi 28:ssa oli työmaalogistiikka, projektin aikataulutus sekä äärimmäisen pieni virhemarginaali mitoituksessa ja
osien valmistuksessa.
Hyvällä suunnittelulla ja joustavalla aikataulutuksella haasteet voitettiin ja projekti luovutettiin tyytyväiselle asiakkaalle.

na olisi mittatarkkuus, valmis pulverimaalattu
pinta sekä lyhyempi asennusaika niin kuilulle kuin hissillekin. Lisäksi Fullmetal Groupin
modulaarisessa hissikuilussa ei tarvisi tehdä
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tulitöitä työmaalla.

www.fullmetalgroup.fi

Heikkiläntien 6, Helsinki. Tässä saneerauskohteessa toteutimme vanhan hissin paikalle rungon KONEen MaxiSpace
hissille. Erikoisuutena kohteessa on
ilmastointikuilu joka toteutettiin hissirungon taakse ja verhoiltiin maitolasilla,
jolloin talon tekniikka jää huomaamattomaksi.
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HISSIAVUSTUKSET
Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta
ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin rakentamiseen myönnetään esteettömyysavustusta. Vuodesta 2018 alkaen myös vanhan hissin
ulottamiseen kellariin tai ullakolle voi hakea ARAlta avustusta.
Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai
hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.
Myös useat kunnat tukevat hissien asennusta hissittömiin
taloihin, esimerkiksi Helsingin kaupunki maksaa 10% koko
hissihankkeen kustannuksista.
Avustuksista saatte ajantasaista lisätietoa:

www.ara.fi/hissiavustus
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Askonkatu 13
Lahti

www.fullmetalgroup.fi

OLE YHTEYDESSÄ

MEIHIN
Fullmetal Group
Televisiotie 2
15860 Hollola
FINLAND
Tel:

+358 44 3003 085
+358 44 0190 578

Otto Hartikainen
Jari Pulkkinen

www.fullmetalgroup.fi
Email: sales@fullmetalgroup.fi
@fullmetalgroup

